
 

 

Referat for bestyrelsesmøde SF Nordjylland 

Mandag den 2. februar 19:00 - 21:00 

 

Online møde via Teams 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

 GODKENDT 

 

2) Orientering fra 

a) Regionsråd 

 Aalborg- og Nord-delene af Region Nord får trukket ambulance-transport hjem til 

Region Nord. Vest- og Syd-delene udliciteres til PreMed (finsk firma)  

b) Landsledelse 

 Møde 19. januar 

 Smitteopsporing i DK har været dårlig 

 Vaccine-debat og opmåling med andre lande. Man skal huske, at Covid-19 skal 

udryddes internationalt, for at slippe af med det. 

 Mink-erhvervets kompensation (før aftalen faldt på plads) 

 Ligeløn og tjenestemandsreformen 1969 

o Der er brug for mere ligestilling i lønnen mellem ”kvindefag” og ”mandefag” 

o Islands-modellen in mente 

 Vintertræf 

c) KKR 

d) Folketing 

e) Andet 

 

 

3) Regionsrådsvalg  

 Beslutning: Plads 1-3 er helt fast allerede – Yderligere A-kandidater bliver placeret 

efterfølgende. 

 Beslutning: Valgudvalg nedsættes 
o A-kandidater; Lene, Jimmi, Lasse, Inge, Henning & Thomas 
o Melina melder sig 
o Den kommende bestyrelse opfordres til at én eller to overvejer at melde sig 

til næste gang 
o Skal skrive valggrundlag og til en vis grad strategi 

 Beslutning: Meldt sig til A-liste og placeres efter følgende rækkefølge: 

4. Henning Jørgensen 

5. Inge Fomcenco 

6. Thomas Kjeldsen 

 Meldt sig til B-listen: 
o Bente Toft-Nielsen 
o Allan Norré Pedersen 
o Benjamin Jørgensen 

 



 

 

4) Repræsentantskabsmøde i marts 

a) Generalforsamling 9. Marts 

b) Alle kan deltage 

c) Beslutning: Det afholdes via Zoom 

d) Melina stiller op som ”host” 

i) Melina kontakter parti-kontoret for hjælp til at istandsætte et Zoom-møde med Polls 

osv., så der er mulighed for afstemning 

e) Benjamin får posten som tech-support 

f) Vi hører Erik om han vil være dirigent til denne digitale generalforsamling 

i) Melina er reserve til dirigent-posten 

g) Formandens beretning 

i) Rasmus udarbejder det 

ii) Bestyrelsen modtager det og tjekker det igennem 

iii) Deles til generalforsamling 

 

5) Evt. 

Henning Jørgensen stiller sig til rådighed som formand for SF Nordjylland 

 

 

 


